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EU:n tarkastajat EU:n ulkopuolelta aiheutuvien 
kemiallisten, biologisten sekä säteilyyn ja ydinaineisiin 
liittyvien uhkien torjunnasta: hallinto on parantunut, 
mutta yhteistyön olisi oltava kohdennetumpaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreessa kertomuksessa todetaan, että EU:n 
ulkopuolelta aiheutuvien kemiallisten, biologisten sekä säteilyyn ja ydinaineisiin liittyvien uhkien 
torjuntaa koskevilla EU:n toimilla on kumppanimaissa parannettu valmiuksia ja yhteistyötä 
kansallisella ja alueellisella tasolla. Toimet olisi kuitenkin asetettava tärkeysjärjestykseen 
riskitason perusteella. Rahoitus olisi keskitettävä turvallisuuden kannalta merkityksellisimmille 
alueille ja olisi kehitettävä asianmukainen riskienhallinnan lähestymistapa. 

EU:n CBRN-osaamiskeskusaloitteella pyritään lieventämään EU:n ulkopuolelta aiheutuvia 
kemiallisia, biologisia, säteily- ja ydinuhkia ja niihin liittyviä riskejä. Aloitteen keskeisenä 
tavoitteena on kannustaa kumppanimaita keskinäiseen ja sisäiseen yhteistyöhön. Se on EU:n 
suurin ulkoinen siviiliturvallisuudenalan ohjelma, ja siihen osoitettiin 130 miljoonaa euroa 
vuosiksi 2014–2020.  

Tarkastuksessa oli kyse seurannasta, jota tarkastajat toteuttivat vuonna 2014 julkaistun, 
järjestelmän perustamista ja rakennetta käsittelevän erityiskertomuksen perusteella. Tarkastajat 
totesivat, että aloitteen ansiosta uhkia on lievennetty, mutta sen uskottavuus ja kestävyys 
riippuvat kyvystä mukautua ja vastata keskeisiin haasteisiin. 

“Sariini- ja kloorikaasun käyttö Irakissa ja Syyriassa, ebolaepidemian puhkeaminen Länsi-
Afrikassa ja ydinreaktorin sulaminen Fukushimassa ovat vakavia muistutuksia vaaroista, joita 
liittyy kemiallisten, biologisten sekä säteily- ja ydinriskien toteutumiseen,” toteaa tarkastuksesta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Bettina Jakobsen. ”Aloitteessa ei ole 
vielä kehitetty asianmukaista riskienhallinnan lähestymistapaa. Kumppanimaiden määrän 
kasvattamiseksi on nähty paljon vaivaa sen sijaan, että toimet ja varat olisi keskitetty EU:n 
turvallisuuden kannalta tärkeimpiin maihin.”  
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Tarkastajat toteavat, että aloitteella on edistetty turvallisuuden ja yhteistyön kulttuuria. 
Valtaosassa kumppanimaista on nimetty kansallisia tiimejä huolehtimaan virastojen välisestä 
yhteistyöstä. Tarkastajien mukaan alueellinen yhteistyö, jota aloitteella pyritään edistämään, on 
kyllä alkanut, mutta kumppanimaat eivät edelleenkään ole riittävästi vuorovaikutuksessa 
keskenään vaan haluavat käsitellä ensin kansallisia tarpeitaan.  

Komissio tarjoaa kumppanimaille välineitä ja menetelmiä, jotka auttavat niitä arvioimaan omia 
tarpeitaan ja laatimaan kansallisia toimintasuunnitelmia kemiallisten, biologisten sekä 
radioaktiivisten ja ydinriskien lieventämiseksi. Riskien tunnistamista ja priorisoimista varten ei 
kuitenkaan ole annettu riittäviä ohjeita.  

EU:n edustustojen osallistuminen toimintaan on parantunut vuodesta 2014. Tarkastajien mukaan 
edustustot eivät kuitenkaan ole edistäneet aloitetta ja poliittista tahdon muodostumista riittävän 
aktiivisesti. Selkeiden tavoitteiden, niihin liittyvien indikaattoreiden ja paikalla kerättyjen tietojen 
puute heikensivät hankkeiden ja koko aloitteen seurausten ja vaikutusten arviointia. 

Tarkastajat suosittavat siksi, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto 

• priorisoivat toimet järjestelmällisen riskinarvioinnin perusteella 
• vahvistavat aloitteen alueellista ulottuvuutta 
• vahvistavat edelleen EU:n edustustojen roolia aloitteessa 
• etsivät mahdollisia synergioita ja käytettävissä olevia muita rahoituslähteitä 
• lisäävät vastuuvelvollisuutta sekä toimien ja tulosten näkyvyyttä parantamalla seurantaa 

ja arviointia 
• uudistavat verkkopohjaisen CBRN-portaalin siten, että tiedot ovat helposti käytettävissä. 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, 
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. 
Suositusten korkea täytäntöönpanoaste osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen työstä on 
hyötyä EU:n kansalaisille. 

Erityiskertomus nro 14/2018 “Kemiallisen, biologisen ja radioaktiivisen materiaalin sekä 
ydinmateriaalin alan EU:n osaamiskeskukset: edistystä kaivataan edelleen” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 
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